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 الباب األول
 املقدمة

 

 خلفية البحث وحتديد اإلجرائي -أ 

ية  اللغة العرب 1راضهم.لكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أعغة العربية ىي اوالل
تعلم اللغة و دارس اسالمامية ىف اددوديييا. املالدروس ىف  وادوم كذالك ىى جزء من 
ا لغة الررن  الكر م وادحدي  الرري.. اا   هلل تعا ى ىف لورة يول. العربية أمر مهم ألهن

 :2اآلية 
    (2) ِاَّنآ أَنْ َزْلنُه قُ ْراًنا َعَربِيًّا لآَعلآُكْم تَ ْعِقُلْونَ 

واللغة العربية ىي اللغة األجنبية اليت يتلفظ الناس يف العامل اآل . ادتزاع الزما  
 الوى إددوديي اتعليم اللغة العربية متعمد يف إددودييوعصر العوملة حجة من حجج ملاذا 

اإلبتدائية حىت  املدارسالبلد اإللمامي. تعمدت املؤليات الًتبية تعليم اللغة العربية من 
جامعة. كما عرفنا الغرض األلالي من تعليم اللغة العربية يف كل طبرة التدريس تطور 

ية ابلليا  أو ابلكتابة بوالطة تفوق مهارات ادرة الطلبة يف الرعية والتعما  اللغة العرب
 اللغوي وعناصر اللغوي يف اللغة العربية.

اسا  تعلم اللغة العربية اد تطور كثَتا. وىذا َواِضح أبدو يدرس اللغة العربية يف 
املؤليات التعليمية اإللمامية، بدءاً من مدرلة اسابتدائية إ ى مدرلة املتولطة اإللمامية 

املواضيع التطوير  لطة اإللمامية ، اللغة العربية ىيدرلة املتو امل. يف حىت يف جامعة
هارات الكما  والكتابة لفهم والكر. عن املعلومات، واألفكار واملراعر وتطوير العلو  مل
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درلة  الدالة كدداة املالعامة و اساجتماعية الثرافة. دروس اللغة العربية اليت تدرس يف 
 لمتعلمُت يف جماسات اساتصاسات والعلو .للنفس تنمية امع أداة ساتصا ، 

لتعبَت عن أمهّية اللغة العربية يف اخلارج من الدوافع الدينية ميكن أ  يرا  أ  اللغة 
كرق التاريخ الرد م واجلديد ،  2العربية ىي لغة جملموعة كبَتة يف العامل الثال  لتوّحد بينهم
 3البماد اليت هلا دين واحد، ولكن هلا لغة خمتلفة، فتفصل.

بة، وعلم صرف، وعلم النحو، ايف عناصر اللغة علم األصوات، واوعد الكت 
 4ادثة واإللتماع.بة واحملاواملفردات، واملهارات اللغوية تتكو  من الرراءة والكت

املفردات واحدة من العناصر اللغة اليت حيب أ  يردر عليها متعّلمو  اللغة 
النحو ميكن أ  اللغة، بدو   املفردة ىي ألاس 5األجنبية ساكياب مهارات التواصل.

 املفردات سا ميكن أ  تعرب اللغة.تعرب اللغة، ولكن بدو  

تعلمُت املاملفردات واحدة من عناصر اللغة الىت جيب أ  تكو  مملوكة من ابل 
األجنبيُت دبا يف اللغة العربية، ألهنا من األمور األلالية الىت جيب أ  تييطر من كل 

العربية الكافية تدعم الرخص يف التواصل والكتابة  املهارات اللغوية، خزادة مفردات اللغة
بتلك اللغة، لذلك، بلز  على املدرلُت أ  يهتموا بتعليم املفردات تييَتا للطماب ىف 

 إترا  املهارات األربع األخرى.

دور املفردات يف إترا  املهارات اللغوية ضروري، أل  ادرة الرخص على فهم  
إعتمادا كبَتا على متكن املفردات الىت ميلكها. إترا   املهارات اللغوية األربع تعتمد

ىو شيئ ألالي يلز  على الرخص مييطرهتا يف تعليم اللغة العربية وىي لغة  املفردات
أجنبية جلميع الطماب واجملتمع احمللى يف إددودييياء، كي. يكو  للرخص أ  يعرب بلغة 
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را  املفردات ىو شيئ ساز  أ  مع أدو سا يفهم املفردات من تلك اللغة حي  يكو  إت
 يييطرهتا متعلموا اللغة.

 ميكن ادحصو  عليها عن طريق وفيما يتعلق ابإلترا  إ ى متكن املفردات الىت
َوَعلآَم آَدَم اأْلَْْسَاَء ُكلآَها ُثُآ   :التعلم فإدو اا   هلل لبحادو وتعا ى يف الررا  الكر م عملية

ُتْم َصاِدِقيَ  َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمََلِئَكةِ  ( )لورة 31)  فَ َقاَل أَْنِبُئوِن ِبَِْْسَاِء َهُؤََلِء ِإْن ُكن ْ
 (2:31 \البررة 

تدّ  اآلية أي بدو  مفردات اللغة، فما ميكن أ  ييتطيع اإلديا  يواصل 
ابألمساء  ابألكمل. ألّ  تعليم املفردات جيب للمعلو  واإلىتما  حىت عارف اإلديا 

    بطمااٍة. األشياء أ  يواصل

اختار الباح  يف تعليم املفردات يف فصل املبتدئُت، كما لطلبة املبتدئُت مثل 
الص. اليابع يلز  عليهم ليطر خزادة املفردات أل  تعليمها يف ذالك الفصل مهم جّدا 
لييهل الطلبة تعلم على املفردات يف امليتوى التايل، وييهل هلم على التواصل ابللغة 

 .العربية دفيها

بلة واإلختبار الذي حصل عليو الباح  من معلومة معلم االتنادا إ ى دتائج املر
 العربية وابخلصوص دبدرلة األخوا  اللغة العربية األو  أ  تعليم املفردات يف درس اللغة

ط، ومل ييتخد  الطريرة أو املتولطة اإللمامية بنجرمالُت حبفظ املفردات فر
 يم املفردات.تعلتيجية املنالبة يف ااإللًت 

يف ىذه املدرلة األخوا   يو  اإلثنُت ربيةعدرس اللغة المع م أتليا حاصل
املتولطة اإللمامية بنجرمالُت عن تعليم اللغة العربية وابخلصوص يف تعليم املفردات 

. أل  تعليم حبفظ مدرلة اإلخوا  دّ  على تعليم  املفردات يف لطلبة الص. اليابع
خدا  الطريرة. وأتليا حاصل املرابلة بطماب يف الص. املفردات فرط بدو  إلت

 اليابع دّ  على النص. الطلب الذي تبع تعليم حبفظ املفردات.
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بعضهم سا  يف الص. اليابع يو  اإلثنُت على ادحاصل مرابلة بطماب اوأتلي
سا ابملواد اليت تدرس املعلم، ألدو االوا عند شرح  املواد اليت تدريس بيرعة أحياان و  أفهم

ودتائج تعلم الطماب، ومعظم الطماب سا يفهمو  املفردات  تعطى هلم الفرصة أ  تطلبهم.
 ،فرط، بعد ذلك أهنا سا تذكر ما حفظو حفظو أهنم يعرفو  جيدا، ألهنا مطلوبة

، يكثروا منهم أال ييتمر واسادطباع من بعض الطماب أ  حفظ املفردات
 خصوصا ابلنيبة ألولئك الذين يصعب حفظها.

ستخدام ابتطبيق تعليم املفردات لذلك الباح  ىنا رفع عنوا  املوضوع: و 
طريقة النغم لطلبة الصف السابع يف مدرسة اإلخوان املتوسطة اإلسَلمية 

 .بنجرماسي

إلحذار اخلطد ىف فهم املوضوع اليابق فحدد الباح  املصطلح املوجود ىف ىذا 
 املوضوع:

أو مراحل تنفيذ الدرالة الذي يُعمل   العملية أّما املرصودة من التطبيق ىنا فهي (1)
املعلم لتطبيق دخَتة املفردات يف تعليم املفردات العربية ابلتخدا  طريرة النغم 

 املفردات.
املفردات مجع من مفردة وىي جمموعة مفردات اللغة. واملفردات ىنا أي مفردات  (2)

  6اللغة العربية.
ابستخدام  ،أما املفردات فهي إحدى من قسم هاّم من عنصر اللغة

شفهيا كان أو حتريراي أي واحد من األساس التْطوير عن قدرة أن يتكلم 
عنصر من اللغة اليت جيب أ  يترن عليها طماب يتعلمو  ىي أيضا و7.ابلعربية
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اللغة األجنبية ساكتياب مهارات اساتصا  ابللغة، واملراد ابملفردات ىنا  أي 
 .ءة وترمجةايف ار  تيتخد  يف تعيلم اللغة العربية مفردات اليت

ىو النراط الذي أين  خنرج الصوت ابلًتتيب أّما املرصودة من طريرة النغم  (3)
املوليرية. والنغم يف ىذا البح  ىو النغم ابلتخدا  واملتابعة اباملوليرية أو بدو  

 ماّدة املفردات يف تعليم املفردات.
 

 أسئلة البحث - ب

ًا إ ى اخللفية املذكورة أعماه، وميكن تعري. املركلة يف ىذه الدرالة, و التناد
 : فيما يلي

لبة يف تعليم املفردات لط تعلم الطلبة دتائجم يراي تطبيق طريرة النغىل  .1
 املتولطة اإللمامية بنجرمالُت ؟ الص. اليابع يف مدرلة اإلخوا 

 

 أهداف البحث -ج

أعماه، يهدف ىذا البح  إ ى : ملعرفة كي. دتائج وفرا ابخلطوط مليائل املثارة 
املتولطة  درلة األخوا الص. اليابع ابمليف  النغمتطبيق الطريرة التعلم املفردات ب

 اإللمامية بنجرمالُت
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 املسلمات األساسية وفرضية البحث -د

 املسلمات األساسية  -1

تعلم  الطريرةىو . مالنغالطريرة التنادًا إ ى دظرايت التعلم الىت ترو  أ  
 اليت تيعى ليَوفُِّق التعلم خبصائص الطماب من أجل حتيُت دتائج الدرالة.

ميكن تطبيق ألدو ميكن أ   ابلنظم التعلم الطريرةيفًتض البح  أدو 
 حتين دتائج تعلم الطماب، وميكن أ  تزيد من دراط الطماب يف عملية التعلم.

 فرضية البحث  -2

املفردات  جد فروق يف ايمة الطلبة بعد ادرطة تعليميو ، (Ha)الفرضية البديلة   ( أ
املتولطة اإللمامية   خوام يف الص. اليابع ابملدرلة اإلالنغبتطبيق الطريرة 

 . (free-test)من إختبار ابلى   (post-test) إختبار بعدي ايمة تراي  .بنجرمالُت
 املفردات ادرطة تعليم، سا توجد فروق يف ايمة الطلبة بعد (Ho)الفرضية الصفرية  ( ب

املتولطة اإللمامية   خوام يف الص. اليابع ابملدرلة اإلالنغبتطبيق الطريرة 
 .(free-test)من إختبار ابلى   (post-test)إختبار بعدي  ايمة تراي  .بنجرمالُت

 أمهية البحث -ه

 ودتائج ىذا البح  أ  تكو  مفيدة كما يلي:
 املعلم  -1
 ااخاذ إجراءات واائية من أجل ادحد من صعوابت الطماب كاملعلومات اهلامة يف - أ

 يف اراءة الكتاب.
 تراية دراط الطلبة ىف التعليم. - ب
 كمؤشر لًتاية أدرطة التعليم والتعلم. - ت
 املواد اإلعمامية ىف اختبار وليلة التعليم اللغة العربية منالبة للطلبة. - ث
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 الطلبة -2
 و التفاىم واساترا .تراية حتصيل الطلبة ىف التعليم، حن - أ
 تزويد اساىتما  الثرة ابلنفس للطلبة وتفتح أفاق أولع.  - ب
 زايدة مراركة الطلبة ىف التعلم و التعليم.  - ت
 مدرلة  -3

 ىذا البح  ميكن أ  ترد  ميامهة مفيدة ىف تراية تعليم اللغة العربية.       
 الباح  -4

 . م املفرداتة والكاتب وخصوصا ابلتعللزايدة املعرفة العلمي
 

 الدراسة السابقة -و

الذي وليلة الصور امليليلة يف تعليم  البح  العلميالبح  األو  ىو 
التحدا  و ليلة الصور فيتليم اترا  املفردات لطلبة  فعالية ابملوضوع " 2015املفردات

منهج ىذا و " . الص. الثامن دبدرلة هنضة اليما  املتولطة اإللمامية اجنَت لرفات
أما دتئج ىذا البح  التخدا  و ليلة الصور يف تعليم . من دوع البح  التجرييب  البح

اترا  املفردات الص. الثامن دبدرلة هنضة اليما  املتويطة اإللمامية اجنَت لرفات، 
يعٌت: فإ  املعروف من دتجية البهدي يف تعليم املفردات يف اجملموعة التجريبية ابملتويط 

 "uتبار "ومن ادحياب اح 78،30ة الضابطة ابملتولط يعٌت، واجملموع 90،22يعٌت ، 

مربولة. فرضية ىذا البح   Haمردودة وى  H0بُت اجملموعة الضابطة، فتوجة الباحثة 
يعٍت التخدا  و ليلة الصور ييتطيع أ  ترفع يف ليطرة املفردات لطلبة الص. الثامن 

ويف اجملموعة التجريبية دلت  دبدرلة هنضة اليما  املتولطة اإللمامية اجنَت لرفات.
. وأما ىذا البح  ييتخد  طريرة النغم  املراركة والفعلي وادحمالة واليرور يف التعليم
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لطلبة الص. اليابع يف مدرلة اإلخوا  املتولطة اإللمامية بنجرمالُت ىف تعليم 
 املفردات. والتربو ىو ىف منهج البح  ومن انحية التعليم. 

وليلة األغنية يف البح  العلمى الذي .لفيادطا  بح الالبح  الثاىن الم 
فعالية التخدا  و ليلة األغنية يف تعليم املفردات  ابملوضوع " 2014تعليم املفردات

". ومنهج ىذا لتماميذ الص. الثال  دبدرلة ابب اجلنة اإلبتدائية املوحدة بنجرابرو
 البح  ىو البح  الّتجريب. 

اتلبح  وىي لتماميذ الص. الثال  دبدرلة اخلتمافات البح  وكادت موضعا
، و معادلة البح  فعالية التخدا   و تعليم ابب اجلنة اإلبتدائية املوحدة بنجرابرو

 املفردات. 

أما دتائج ىذا البح  يرَت أ  يوجد املختلفة الكبَتة بُت حصو  التعليم ىف اجملموعة  
 ztableوحُت  zhitung=-2،877 الضابطة واجملموعة التجريبية، يعٌت يتحصل من 

على املعدسات ادحريري يرَت ىذا ادحا  أ  تعليم ابلتخدا  و ليلة األغنية يوتفع  1،96
ويف اجملموعة التجريبية دلت املراركة والفعلي وادحمالة واليرور  دتائج التعليم التماميذ.

درلة يف التعليم . وأما ىذا البح  ييتخد  طريرة النغم لطلبة الص. اليابع يف م
منهج البح   اإلخوا  املتولطة اإللمامية بنجرمالُت ىف تعليم املفردات. والتربو ىو ىف

 ومن انحية التعليم. 

 

 . عن فعالية التخدا  وليلة 2016البح  اآلخر، حبثت رينا دورحيايت، 
املتولطة  SMIP 1946البطااات املصورة يف تعليم املفردات لطلبة الص. اليابع دبدرلة 

مية بنجرمالُت. حب  علمي، ايم تعليم الغة العربية، كلية الًتبية والتعليم. دوع من اإللما
ىذا البح  ىو البح  التجرييب. وأما دتيجة البح  ىي ابلتخدا  وليلة البطااات 
املصورة ىي فعاليا بريمة يف اجملموعة التجربية أعلى النتيجة من يف اجملموعة الضابطة 
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. 3، 40وأما  ايمة يف اجملموعة الضابطة   78،5التجربية   يعٌت: بريمة يف اجملموعة
والفرق ببح  الباح  ىو ىف وليلة التعليم ىف ىذا البح  تيتخد  وليلة البطااات 

 ح .وأما ىف حب  الباح  ييتخد  النغم كوليلة التعليم. وأما التربو ىف املنهج الب

 أسباب اختيار املوضوع  -ز

بة اليت تيّهل الطماب يف فهم ىذا املوضوع، ولوف تؤثر املنال الطريرةالتخدا   -1
 على دتائج تعلم الطماب.

 .مالنغ بتطبيق الطريرةأتلي. / الباح  تريد أ  تعرف كي. النتائج التعلم  -2
ىي الًتتيجية تيتعمل لتيهل العلة يف  مالنغطريرة لتخدا  تطبيق التعلم إب -3

 .يف تعليم املفردات اعة الطلبةليطرة املواد الدرالة ولًتفية محالة وشج
، مل تيتعمل يف تعليم م النغطريرة كثَتا، وأ    املدرس طريرة ادحفظ ييتخد  -4

 مفردات.الت
 

 هيكل البحث -ح

ليكو  ىذا البح  منظما، ايمتها إ ى مخية أبواب، ولكل ابب مباح  
 : خاصة مرتبطة بعضها بعضا، فهي كما يلى

و حتديد اإلجرائي و ألئلة  على خلفية البح املردمة حتتوى الباب األول : 
أىداف البح  و امليلمات األلالية وفرضية البح  و أمهية البح  و البح  و 

  ىيكل البح  ألباب اختيار املوضوع و 
طريرة التعليم، تعري. الطريرة، تعري. املفردات، النظرية األلالية،الباب الثاىن : 

و العربية،  املفردات أمهيةتعليم املفردات،  لعربية،اىدافتعليم املفردات ا تعليم املفردات،
، خطواة مالنغطريرة تعري. و ، أدواع املفردات، و طريرة النغم،املفرداتألاليب تعليم 
 .، العيوب طريرة النغممالنغطريرة و املزاي و  طريرة النغم،
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دوع و مدخل البح ، تصميم البح ، موضوع البح ، ذاتى  الباب الثالث :
البح ، البياانت و مصادرىا، ألاليب مجع البياانت، ألاليب حتليل البياانت، إجراائت 

 البح .
: دتائج البح ، حيتوى على التصوير العا  عن مكا  البح  و  الباب الرابع

 ترد م البناايت و حتليل البناايت
تتا ، حيتوى على اخلماصة و التوصيات ،مفًتحات خاإل:  الباب اخلامس

 ) إ  كادت موجودة ( البح   
 قائمة املراجع

 

  


